
Terénní program SRNM Brno a hodonín - S čím a jak vám můžeme pomoci?

Základní stabilizace Základní doklady Hmotné zabezpečení Pracovní uplatnění Bydlení, 
vedení domácnosti Posilování rodičov-

ských kompetencí

Kontakt se společen-
ským prostředím

Osobnostní kom-
petence mládeže a 
mladých dospělých

Předcházení riziko-
vému chování a jeho 
řešení

Zdraví a bezpečí

Motivace k léčbě

Orientujeme se na skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením, které vyhledáváme, motivujeme a podporujeme v řešení jejich nepříznivé sociální situace.  Tento rozpis potřeb je uzpůsoben kartám potřeb soc. služeb Jihomoravského kraje.    

V těchto oblastech vám poskyt-
neme základní poradenství a 
doporučíme vám další postup:

Základní sociální poradenství

Možnosti řešit nepříznivou soci-
ální situaci ve svém přirozeném
prostředí

Materiální pomoc (šatník, potra-
vinová pomoc)
Pravidelná výměna pomůcek 
potřebných pro nezávadnou
aplikaci drog a detekci infekčních 
chorob (voda, jehly, testy...)

•	 Vytvoření	pocitu	přijetí	a	bezpečí	pro	
řešení	situace
•	 Podpora	motivace	k	přijetí	dlouhodo-
bých	cílů,	plánů
•	 Možnost	napsat	dopis
•	 Možnost	komunikovat	e-mailem
•	 Možnost	telefonovat

Identifikační doklady

Zajištění/vlastnictví platného
občanského průkazu
Zajištění/vlastnictví platného
cestovního dokladu
Zajištění/vlastnictví rodného 
listu
Zajištění/vlastnictví povolení
k pobytu
•	 Znalost,	jak	zažádat	o	nový	doklad	/	
průkaz
•	 Schopnost	provést	potřebné	úkony	a	
zajistit	si	finanční	prostředky	nutné	pro	
vyřízení

Ostatní osobní doklady

Zajištění/vlastnictví průkazu 
zdravotní pojišťovny

Hospodaření s finančními prostředky
Potřeba orientovat se ve fin. oblasti
•	 Znalost	výše	příjmů
•	 Znalost	nákladů	na	bydlení
•	 Znalost	ostatních	nákladů

Bezpečné hospodaření s finanč-
ními prostředky
•	 Rozvržení	příjmu	tak,	aby	byly	pokryty	
všechny	platby
•	 Schopnost	posouzení	své	finanční	
situace	včetně	své	schopnosti
•	 splácet	půjčky,	hradit	své	závazky

Uplatnění dalších zdrojů finanč-
ního zabezpečení
•	 Uplatnění	nároku	na	vrácení	dluhů

•	 Pronájem	nemovitosti	(bytu,	domu...)

Řešení dluhové problematiky
Identifikace svých dluhů a zá-
vazků z nich plynoucích
•	 Identifikace	dluhů	(nájem,	VZP	atd.)
•	 Kompletace	dokumentů	k	dluhům
•	 Tvorba	splátkového	kalendáře
•	 Komunikace	s	exekutorem

Využití sociálních dávek
Požádání o nárokové a nenáro-
kové dávky (dávky státní soci-
ální podpory, pomoc v hmotné 
nouzi, dávky pro OZP, atd.)
•	 Schopnost	dlouhodobé	spolupráce	s	
ÚP	(dodržování	pravidelných	schůzek,	
dokládání	příjmů,	dokládání	hledání	si	
zaměstnání)
•	 Doložení	doby	trvání	zaměst.	poměru
•	 Doložení	zdravotního	stavu
•	 Doložení	stavu	hmotné	nouze

Uplatnění práva na hmotné 
zabezpečení (důchody)
Požádání o důchod (starobní, 
invalidní, sirotčí, vdovský)
•	 Doložení	doby	trvání	zaměst.	poměru
•	 Doložení	zdravotního	stavu

Zařazení se a udržení se na trhu
práce

Nalezení pracovního uplatnění
•	 Schopnost	orientace	na	pracovním	
trhu	(mít	přehled	o	zaměstnavatelích,	
umět	najít	zaměstnavatele	na	internetu)
•	 Znalost	nejdůležitějších	ustanovení	
zákoníku	práce
•	 Znalost	práv	a	povinností	plynoucích	
z	registrace	na	ÚP

Získání pracovního uplatnění

•	 Schopnost	doložit	kvalifikaci	a	pra-
covní	zkušenosti
•	 Schopnost	komunikovat	se	zaměstna-
vatelem	(telefonicky,	e-mailem)
•	 Schopnost	napsat	CV
•	 Schopnost	sebeprezentace	(celková	
úprava	vzhledu,	vystupování	atd.)
•	 Schopnost	udržet	kvalifikaci	(např.	
plnit	předepsané	průběžné	vzdělávání)

•	 Znalost,	jak	zažádat	o	nový	doklad	/	
průkaz
•	 Schopnost	provést	potřebné	úkony	a	
zajistit	si	finanční	prostředky	nutné	pro	
vyřízení

Hledání bydlení, nebo ubytování
Vyhledávání vhodného bydlení

Kontaktování vlastníka bytu /
nemovitosti a sjednání si podmínek

Plnění finančních závazků spoje-
ných s bydlením

Udržení bydlení
Orientace v nájemní/podnájem-
ní smlouvě a plnění požadavků z 
ní vyplývajících

Udržování domácnosti v pořád-
ku a s odpovídajícím materiál-
ním vybavením

Řešení domácího násilí

Navedení na jinou službu, která 
se specializuje na tyto potřeby

•	 Navedení	na	jinou	službu,	která	se	
specializuje	na	tyto	potřeby

Předcházení rizikovému chování 
spojenému s bydlením a jeho řešení

•	 Schopnost	vyhledávat	v	nabídkách	
na	internetu
•	 Schopnost	se	kontaktovat	s	pronají-
matelem	a	sjednat	si	podmínky
•	 Schopnost	posouzení	vhodnosti	nabí-
zeného	bytu
•	 Znalost	možnosti	a	schopnost	požá-
dat	o	obecní	byt

•	 Schopnost	sebeprezentace
•	 Schopnost	jednat	osobně,	telefonicky	
nebo	e-mailem

•	 Znalost	reálných	nákladů	na	bydlení,	
nájem	+	energie
•	 Znalost	dávkových	systémů	v	oblasti	by-
dlení	(příspěvek	nebo	doplatek	na	bydlení)

•	 Znalost	závazků	plynoucích	z	nájemní	
nebo	podnájemní	smlouvy	(dodržování	
nočního	klidu,	závazek	úklidu	společ-
ných	prostor	atd.)

•	 Schopnost	zajistit	základní	úklid,	
nákupy,	vaření	atd.

(Vedení dítěte v plnění školních 
povinností, péče o zdravotní 
stav dítěte atd.)

(Vytváření funkčních sociálních 
vazeb s rodinou, s vrstevníky)

(Schopnost obstát v plnění škol-
ních povinností, volba profesní 
přípravy...)

(Rozpoznání rizikového chování 
směřovaného na osobu, znalost 
důsledků konání nežádoucích 
jevů)

(Základní zdravotní péče, pre-
vence onemocnění, řešení 
infekčních onemocnění)

(Zprostředkování kontaktního 
centra, ambulantní i rezidenční 
léčby včetně detoxifikace)

V těchto tématech jsme profíci a dokážeme vám pomoci nejlépe sami, můžeme také spolupracovat s dalšími institucemi tak, abychom váš problém vyřešili co nejlépe. 


